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COMPROMISSO MAIS BRIDGE
Esta candidatura pretende fazer um compromisso de desenvolvimento, crescimento e
capacitação da modalidade.
Apesar do seu enorme potencial, o Bridge é um desporto restrito, que é reconhecido apenas
por uma pequena franja da população e praticado por uma ainda menor.

É preciso mudar este paradigma e alargar a base de praticantes. Ao longo deste manifesto
deixamos as principais ideias que pretendemos desenvolver durante o nosso mandato e que
acreditamos que podem ajudar a sensibilizar a população para o que é o bridge e a captar
novos praticantes.
Queremos também mais e melhores condições para os praticantes, tanto a nível logístico
como da própria exigência que iremos ter para que as provas decorram com a máxima
organização e para que os árbitros possam exercer a sua função com zelo e
profissionalismo.
A nossa lista é composta por praticantes, a grande maioria já com largos anos de prática e
alguns com experiência internacional. A motivação é a de contribuir com ideias e
experiência adquirida que será revertida para aquilo que acreditamos ser o bem do bridge –
mais praticantes e melhores condições.

COMPROMISSO MAIS BRIDGE
Esta candidatura é apresentada numa altura de grande indefinição e turbulência face à
situação pandémica vivida em todo o mundo. O nosso compromisso é também o de
que tudo faremos para garantir a segurança e confiança dos nossos praticantes.
A começar com o espaço onde as provas irão decorrer, que por terem de cumprir com
uma série de normas relativas ao distanciamento e circulação de pessoas, terá de ser
meticulosamente escolhido.
Até se encontrar uma solução definitiva e que cumpra com todas as regras de
segurança, as provas serão realizadas em espaços reservados para o efeito, conforme
a especificidade da prova e o número de praticantes inscritos.
O mundo não para e o bridge também não!

PILARES
ESTRATÉGICOS

PROMOÇÃO E CRESCIMENTO DA
MODALIDADE
■ A ARBL ambiciona criar condições para o crescimento da modalidade na região.
Como?
– Divulgar a modalidade junto de escolas e universidades;
– Divulgar a modalidade junto de empresas, autarquias e demais organismos
estatais dos distritos sob a égide da ARBL;
– Estabelecer protocolos com instituições de solidariedade para a realização de
formações;
– Forte aposta na divulgação da modalidade através das redes sociais, com a
criação de conteúdos específicos e apelativos.

FORMAÇÃO
■ Promoção junto das autarquias e contactos com diversas escolas e colégios na região
para estabelecer o Bridge como actividade extra-curricular, à semelhança do que já
acontece com o xadrez;

■ Promoção junto das Universidades e Institutos Politécnicos, através de contactos tanto
ao nível da Reitoria como das Associações Académicas para a realização de acções de
divulgação e demonstração da modalidade;
■ Estabelecer protocolos com instituições de solidariedade para a realização de
formações, com especial incidência em instituições cujo âmbito seja infantojuvenil;
■ Capacitar os Clubes associados para a realização de acções de formação periódicas,
tanto de iniciação como de aperfeiçoamento;
■ Implementação da “Campanha Monitor” - atribuição ao monitor de 50% do valor da
inscrição em cada prova da ARBL, durante o primeiro ano de federado, que os alunos
desse monitor venham a jogar;
■ Devolver um modelo de formação contínua para os praticantes através da realização de
workshops, palestras, torneios comentados, reuniões para esclarecimento de dúvidas,
entre outras, abrangendo diferentes níveis de dificuldade.

CLUBES
■ Estabelecer uma plataforma de comunicação permanente com os clubes
associados, para aferir necessidades e prestar apoio técnico, logístico e
administrativo quando solicitado;
■ Definir um modelo eficiente de pagamento atempado das taxas de licenciamento,
que actue como facilitador para todas as partes envolvidas (praticantes, clubes,
ARBL e FPB);
■ Planificar e calendarizar acções, nomeadamente de formação, a serem realizadas
pelos clubes, com o apoio da ARBL;
■ Apoiar os clubes na divulgação digital da sua actividade, como forma de divulgar a
modalidade;

ARBITRAGEM
■ Pretendemos estabelecer uma política de “Tolerância Zero” em todos os torneios
organizados pela ARBL;

■ Os árbitros que prestam serviços nas provas da ARBL têm a missão de fazer
cumprir o estabelecido nos diversos regulamentos e códigos em vigor, tendo total
autonomia na preparação e condução das provas;
■ Para uma total capacitação dos árbitros, serão realizadas formações periódicas,
tanto de reciclagem de conhecimentos, adaptação a eventuais alterações nos
regulamentos e códigos e utilização do software de registo e cálculo de resultados;
■ Os árbitros designados para as provas irão dispor sempre de um árbitro estagiário,
preferencialmente árbitros de clube, para ajudar na organização e logística da
prova, enquanto o próprio estagiário vai adquirindo conhecimento para se tornar
autónomo;

■ Em todas as provas iremos contar com um fórum composto por jogadores de topo
internacional, bem como dois árbitros internacionais que estarão disponíveis para
pollings e esclarecimentos que o árbitro entenda serem convenientes.

COMUNICAÇÃO
■ Desenvolver uma estratégia de comunicação digital, apostando nas redes sociais
como forma de divulgar a modalidade através da criação de conteúdos específicos;
■ Informação actualizada sobre eventos desportivos e respectivos resultados nas
diversas plataformas (site, redes sociais, e-mails informativos);
■ Desenvolvimento de documentos informativos e explicativos para os novos
praticantes, nomeadamente, conduta à mesa, fair-play, direitos e deveres, rotações,
diferenças entre jogar com ou sem cortinas, entre outros.

PROVAS

PROVAS
▪

Ao longo de todo o nosso mandato e salvo algum impedimento por questões
relacionadas com a crise sanitária, pretendemos organizar anualmente as seguintes
provas, não obstante se poderem organizar outras que se entendam relevantes para os
praticantes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Torneio de Abertura
Campeonato Regional de Equipas Open
Campeonato Regional de Pares de 2as Categorias
Taça de Portugal (fase regional)
Campeonato Regional de Equipas BAM
Campeonato Regional de Pares por IMP’s
Campeonato Regional de Pares Mistos
Campeonato Regional de Pares Open
Campeonato Regional de Equipas Mistas
Campeonato de Clubes
Torneio de Encerramento
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Para qualquer questão relacionada com esta candidatura, poderá ser utilizado o e-mail
marianalqcl@gmail.com (Mariana Leitão)
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